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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CPA/UEL 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO. Aos 13/05/2016 (treze dias do mês 1 
de maio de dois mil e dezesseis), às 14:150hs, na sala de reuniões do CESA, realizou-se a reunião 2 
ordinária da CPA, que foi presidida pelo Prof. Paulo Arnaldo Olak, presidente da Comissão Própria de 3 
Avaliação, e contou com a presença dos seguintes membros: Profª. Ana Cláudia Saladini; Prof. Jorge 4 
Daniel de Melo Moura; Prof. José Roberto Pinto de Souza; Marinalva Cala-brez Rissi; Prof. Paulo 5 
Arnaldo Olak; Maristela Martins e Prof. Sílvio José Stessuk, sendo que as professoras Elisa Tanaka 6 
Carloto e Silmara Sartoreto de Oliveira justificaram ausência. Pauta: 1) Informes: a) o presidente 7 
destacou as atividades desenvolvidas pelo presidente e pela CPA no período entre as reuniões 8 
ordinárias, conforme segue: Protocolo 9798/2016, referente solicitação de mobiliários e equipamentos 9 
para a sala da CPA; Protocolo 10158/2016, referente solicitação de uma linha telefônica para a sala 10 
da CPA; Participação da CPA em reuniões com a avaliadora Profª. Cibele Krause Lemke, da 11 
UNICENTRO, durante a visita in loco para fins de renovação do reconhecimento do curso de Letras – 12 
Espanhol; Reunião com a Diretoria de Avaliação e Acompanhamento Institucional – DAAI, Profª. 13 
Martha Aparecida Santana Marcondes, para tratar de questões relacionadas aos instrumentos de 14 
avaliação docente desenvolvidos por aquela Diretoria; Participação da CPA na reunião do Conselho 15 
Universitário no dia 11 de maio, para apresentar o Relatório Parcial da Avaliação Institucional da UEL, 16 
referente ao ano base 2015; Reunião do presidente da CPA e da Profª. Elisa Tanaka Carloto com a 17 
chefe do gabinete da reitoria, Profª. Maria Júlia Giannasi Kaimen, para tratar do processo 8232/2014 18 
referente solicitação de reformulação do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação e também 19 
para tratar do processo eleitoral da CPA, tendo em vista o vencimento do mandato da atual CPA em 20 
26/06/2016; b) Sala da CPA: o presidente informou que providenciou cópias de chaves da sala da CPA 21 
e que, após mobiliada, será a sala oficial de uso e reuniões da CPA. Também destacou que a sala 22 
está aberta a todos os membros da CPA para dela fazer um em qualquer tempo; c) 23 
Atualização/manutenção do site da CPA: A Profª. Ana Cláudia informou que vai providenciar junto a 24 
ATI a troca de usuário e senha para que o novo presidente possa ter acesso e fazer a manutenção do 25 
site, inclusive para postar o novo Relatório Parcial de Avaliação Institucional, referente ao ano base 26 
2015; d) Processo de renovação de reconhecimento do curso de Relações Públicas: o presidente 27 
relatou que já foi convidado para participar desse processo, incialmente para assessorar o Colegiado 28 
daquele curso e, posteriormente, participar do processo in loco; e) O presidente comentou que 29 
procurará, na medida do possível, buscar maior interação com os demais órgãos da UEL que, de 30 
alguma forma, também discutem o processo de avaliação institucional, especialmente a DAAI; f) 31 
Outros informes: o Prof. Jorge Daniel questionou a CPA sobre a importância, para a CPA,  de tomar 32 
conhecimento da participação dos professores da UEL nos processos de avaliação institucional 33 
coordenados pelo MEC/INEP. O presidente informou que o acompanhamento das participações 34 
desses professores é feito pela procuradora institucional, Profª. Martha Marcondes, da DAAI, mas que 35 
pode solicitar que a mesma copie a comunicação do INEP ao presidente da CPA. Concluídos os 36 
informes, a tratar dos demais assuntos, conforme segue: a) Prorrogação do mandato dos membros 37 
da CPA: O presidente esclareceu que, conforme reunião com a chefe de gabinete da reitoria Profª. 38 
Maria Júlia (já destacado nos informes), se for convocada eleição para a nova CPA agora os membros 39 
serão eleitos com base no Regulamento em vigor, pois não há tempo hábil para aprovação das 40 
reformas do Regulamento sugeridas pela CPA. Como alternativa, e por sugestão da própria chefe de 41 
gabinete, existe a possibilidade de prorrogar, por ato da Reitoria, o atual mandato dos membros da 42 
CPA por mais um período, para, primeiro, submeter o processo de mudanças do Regulamento ao 43 
Conselho Universitário e, depois, convocar eleição e esta já com base no novo Regulamento. 44 
Submetido o assunto, os membros da CPA presentes na reunião foram favoráveis de forma unânime 45 
a essa alternativa. Assim, será oficializada essa decisão da CPA à Reitoria, para prorrogação do 46 
mandado por mais 6 (seis) meses, ou seja, até 28 de dezembro de 2016; b) Processo 8232/2014 47 
referente alteração do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA/UEL): 48 
Considerando decisão do item anterior, a CPA autorizou o presidente a encaminhar este processo à 49 
Reitoria para que o mesmo possa ser submetido ao Conselho Universitário com vistas a aprovação 50 
das mudanças no citado Regulamento; c) Relatório Parcial de Avaliação Institucional pra o ano 51 
base 2017: O presidente da Comissão propôs os seguintes eixos (Nota Técnica do 52 
INEP/DAES/CONAES Nº. 065/2014)/Dimensões (Lei do SINAES Nº. 10.861/04)  para a construção do 53 
Relatório Parcial (ano base 2016): III – Políticas Acadêmicas e IV – Políticas de Gestão, 54 
correspondentes às seguintes dimensões: 2. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 4. 55 
Comunicação com a Sociedade; 9. Política de Atendimento aos Discentes; 5. Políticas de Pessoal; 6. 56 
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Organização e Gestão da Instituição e 10. Sustentabilidade Financeira, tendo sido aprovado pelos 57 
membros presentes; d) Cronograma dos trabalhos da CPA para o período de maio de 2016 a abril 58 
de 2018: O presidente da CPA destacou a necessidade de a CPA ter um cronograma de trabalho, 59 
mesmo que sintético, que possa orientar as atividades da Comissão, independente de mudanças na 60 
que equipe. Destacou também que o período sugerido tomou por base o fechamento do ciclo avaliativo 61 
trienal (2015/2017) proposto pela Nota Técnica do INEP/DAES/CONAES Nº. 065, de 09/10/2014. Após 62 
discutido e com alterações, a CPA aprovou o cronograma proposto que será anexado à presente Ata. 63 
Não havendo mais nada a tratar, eu Prof. Paulo Arnaldo Olak, lavrei a presente Ata que, após 64 
apreciação, será assinada por mim e pelos demais membros presentes. 65 
Ana Cláudia Saladini ________________________________________________________________ 66 

Jorge Daniel de Melo Moura __________________________________________________________ 67 

José Roberto Pinto de Souza _________________________________________________________ 68 

Marinalva Calabrez Rissi _____________________________________________________________ 69 

Maristela Martins __________________________________________________________________ 70 

Paulo Arnaldo Olak _________________________________________________________________ 71 

Sílvio José Stessuk _________________________________________________________________ 72 
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